
 

 

STRAFPROZESSVOLLMACHT 

 

Dr. Manuel Lüdtke  

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht  

Cosimastr. 2, 81927 München – Bogenhausen | FON: +4917632141928 | FAX: +498920092567 

Poststr. 23, 83435 Bad Reichenhall | FON: +4917632141928 | FAX: +498651973939 

 

wird hiermit in der Strafsache / Bußgeldsache / Privatklagesache / Verkehrsordnungswidrigkeit 
 

gegen 
 

wegen 
 

unbeschränkt Vollmacht erteilt, um weltweit zu meiner / seiner Verteidigung bzw. Vertretung in allen 
Instanzen, Strafvollstreckungsverfahren und verwaltungsrechtlichen Verfahren: 
 

1. Strafantrag, Privat-, Neben-, Widerklage zu stellen und zurückzunehmen, 
2. in öffentlicher Sitzung aufzutreten, 
3. in allen Instanzen, einschließlich der Revisionsinstanz, des Strafvollstreckungsverfahrens und der 

Verfahren wegen ausländerrechtlichen Angelegenheiten als Vertreter und Verteidiger zu handeln, 
4. Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen oder auf solche zu verzichten und 

solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu beschränken. Es wird ausdrücklich 
Vertretungsvollmacht gem. §§ 411 Abs. 2, 329 StPO erteilt.  

5. Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens, Wiedereinsetzung, Haftentlassung und 
Strafaussetzung zu stellen und zurückzunehmen, 

6. Zustellungen von Verwaltungsakten, Beschlüssen, Urteilen und Ladungen im Empfang zu 
nehmen, einschließlich §§ 116 a, 132 I Nr. 2 StPO, 

7. Untervollmacht zu erteilen, auch im Sinne des § 139 StPO 
8. Gelder, Wertsachen, Kosten- und Bußgeldzahlungen und Urkunden mit rechtlicher Wirkung in 

Empfang zu nehmen und Quittungen zu erteilen, 
9. Handakten und Urkunden, sofern diese nicht binnen 6 Monaten nach Erledigung des Auftrages 

oder Beendigung der Sache abverlangt worden sind, zu vernichten 
10. den Antrag auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung zu 

stellen und zurückzunehmen, 
11. eine Entschädigung für unrechtmäßige Verfolgungsmaßnahmen nach dem Gesetz für die 

Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) und Art. 5 Abs. 4 EMRK geltend zu 
machen und in Empfang zu nehmen. 

12. im Kostenfestsetzungsverfahren zu vertreten, 
13. Akteneinsicht zu nehmen.  

 
Mandant          Ort, Datum 
 
Mit der Mandatsübertragung und der Vollmachtsunterzeichnung tritt der Mandant sämtliche 
Kostenerstattungsansprüche gegenüber Dritten an den Rechtsanwalt Manuel Luedtke ab, die sich aus der 
Mandatsabwicklung ergeben. 
 
Der Gerichtsvollzieher und jede andere gerichtliche und behördliche Stelle, sowie jede natürliche bzw.  
juristische Person werden angewiesen, Geldbeträge an den Rechtsanwalt Manuel Lüdtke auszuzahlen.  
 
Der Mandant ist damit einverstanden, dass fällige Honoraransprüche des Bevollmächtigten mit in Empfang 
genommenen Geldern verrechnet werden.  
 
 

Mandant          Ort, Datum 

 



 

 

 

Acord privind prelucrarea datelor personale 

 
Subsemnatul/a (nume, prenume)___________________________________________, 

domiciliat/ă în localitatea __________________________, județul ___________________, strada 

_________________________, nr. ____, Bl. _____, Sc. ____, Ap. ____, posesor al CI/BI, 

seria______, numărul______________, eliberat de ____________________________, la data de 

__________________, CNP_______________________________, în calitate de client / mandant 

/ rudă a persoanei arestate, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele 

cu caracter personal de către Biroul de avocatura “Kanzlei für Strafrecht Dr. Luedtke, Cosimastr. 

2, D – 81927 München”. Acestea vor fi folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor contractului de 

asistență judiciară și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale. Acestea vor fi prelucrate 

si transmise către terți doar în măsura necesară prelucrării mandatului si numai  în condițiile legii.  

 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile: 

 

a) Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și cu prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice,  

b) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil din 25 mai 2018) c) 

Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice 

desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.  

 

Am luat la cunoștință informațiile generale privind procesarea datelor cu caracter personal de 

către biroul de avocatură „Kanzlei für Strafrecht Dr. Luedtke, Cosimastr. 2, D – 81927 München”. 

 

 

Data:  ___________________________________ 

 

 

Semnătura: ___________________________________  

 



Informații generale privind procesarea datelor cu caracter personal  

1. Numele și datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor 
companiei 

Această notificare privind confidențialitatea se aplică prelucrării datelor prin: 

Responsabil: Kanzlei für Strafrecht Dr. Luedtke, Cosimastr. 2, D – 81927 München, Germania, 
Telefon: +49 89 20092566; Telefax: +49 89 20092567: E-Mail: avocatigermania@gmail.com  

Responsabil cu protecția datelor operaționale ale Kanzlei für Strafrecht Dr. Luedtke, Cosimastr. 2, 
D – 81927 München este domnul avocat Manuel Luedtke.  

2. Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și natura, scopul și utilizarea 
acestora 

După ce ne-ați împuternicit, vom colecta următoarele informații: 

• Titlu academic, prenume, prenume, 
• O adresă de e-mail validă, 
• Adresa 
• Număr de telefon (fix și/sau mobil) 
• Informații necesare pentru afirmarea și apărarea drepturilor dumneavoastră în temeiul 

mandatului 

Aceste date sunt colectate, 

• Pentru a fi în măsură să vă identificăm ca și client / mandant al nostru; 
• Pentru a fi în măsură să vă consiliem și să vă reprezentăm în mod corespunzător; 
• Pentru a fi în măsură să purtăm o corespondență cu dumneavoastră; 
• pentru facturare; 
• Pentru soluționarea oricăror drepturi / creanțe, dar și privind răspunderea dumneavoastră și 

impunerea juridică a oricăror creanțe împotriva dumneavoastră ; 

Prelucrarea datelor se efectuează la cererea dumneavoastră și este în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) p. 1 lit. (b) DSGVO fiind necesară pentru atingerea scopurilor menționate mai sus, în 
special pentru procesarea corespunzătoare a mandatului și pentru îndeplinirea reciprocă a 
obligațiilor în temeiul contractului de asistență juridică / mandat. 

Datele cu caracter personal colectate cu ocazia mandatării noastre vor fi stocate până la expirarea 
obligației legale de stocare deținută de un avocat (6 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care 
mandatul a fost reziliat), după care vor fi șterse, cu excepția cazului în care suntem obligați 
conform Art. 6 alineatul (1) p. 1 lit. c DSGVO să le stocam în continuare, din cauza obligațiilor 
fiscale și de documentație comercială (de la Cod Comercial, CP sau Cod Fiscal), pe o perioadă 
mai lungă sau în cazurile în care dumneavoastră ați fost de acord cu o stocare mai îndelungată în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) p. 1 lit. a DSGVO.  

3. Transferul de date către terți 

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise terților în alte scopuri decât cele enumerate 
mai jos. 

În măsura în care conform Art. 6 alineatul (1) p. 1 lit. b DSGVO este necesar pentru îndeplinirea / 
executarea relațiilor contractuale / de mandat cu dumneavoastră, datele dumneavoastră 
personale vor fi transmise către terți. Aceasta include, în special, transferul către adversarii 



procedurilor și reprezentanții acestora (în special avocații acestora), precum și instanțele 
judecătorești și alte autorități publice (de exemplu: autorități de urmărire penală, instituții 
administrative etc) în scopul corespondenței și al susținerii și apărării drepturilor dumneavoastră. 
Datele transmise pot fi utilizate numai de către terți pentru scopurile menționate anterior. 

Secretul profesional al avocatului rămâne neafectat. În cazul datelor care fac obiectul secretului 
profesional, transferul către terți este efectuat numai de comun acord cu dumneavoastră. 

4. Drepturile în cauză 

Aveți dreptul la: 

• În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) DSGVO puteți să revocați în orice moment 
consimțământul dumneavoastră. Prin urmare, nu ni se va mai permite să continuăm 
procesarea datelor pe baza acestui consimțământ pentru viitor. Revocarea 
consimțământului nu ne împiedică însă să ne urmărim drepturile legale obținute deja 
(impunerea juridică a facturilor neplătite etc.).  

• În conformitate cu articolul 15 DSGVO puteți solicita informații cu privire la datele 
dumneavoastră personale prelucrate de către noi. În special, puteți cere informații despre 
scopurile de prelucrare, categoria de date cu caracter personal, categoriile de destinatari 
cărora le-a fost sau vor fi divulgate datele dumneavoastră, perioada de depozitare 
planificată, existența unui drept de rectificare, Ștergerea, limitarea prelucrării sau opoziției, 
existența unui drept de recurs, originea datelor dumneavoastră, dacă nu sunt colectate de 
noi și existența unui proces automatizat de luare a deciziilor, inclusiv profilare și, după caz,  
informații semnificative cu privire la detaliile lor; 

• În conformitate cu articolul 16 DSGVO puteți cere corectarea imediată a oricăror date 
personale incorecte sau complete stocate de noi; 

• În conformitate cu articolul 17 DSGVO puteți cere ștergerea datelor dumneavoastră 
personale stocate de noi, cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor este necesară 
pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare, pentru îndeplinirea unei 
obligații legale, din motive de interes public sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea 
creanțelor / drepturilor legale; 

• În conformitate cu articolul 18 DSGVO puteți solicita limitarea prelucrării datelor 
dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care acuratețea datelor este contestată 
de către dumneavoastră, procesarea datelor ar fi ilegală, dar refuzați să le ștergeți și noi nu 
mai avem nevoie de date, dumneavoastră având însă nevoie de aceste date pentru 
afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale sau în cazul în care 
dumneavoastră ați depus opoziție conform articolului 21 DSGVO împotriva prelucrării 
datelor personale.   

• În conformitate cu articolul 20 DSGVO, datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați 
furnizat într-un format structurat, comun și de citire a mașinilor sau care necesită 
transmiterea către o altă persoană responsabilă și 

• conform art. 77 DSGVO aveți dreptul să vă plângeți la o autoritate de supraveghere. De 
regulă, puteți contacta autoritatea de supraveghere a locului dumneavoastră de ședere 
obișnuit,  sau la locul de muncă sau la sediul nostru. 

5. Dreptul de obiecție 

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate din motive / interese legitime în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) p. 1 lit. f DSGVO, aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea 
datelor dumneavoastră personale conform articolului 21 DSGVO în măsura în care există motive 
care rezultă din situația dumneavoastră specială. 

Dacă doriți să vă folosiți de dreptul de a obiecta, este suficient să trimiteți un e-Mail la următoarele 
adrese de E-Mail: avocatigermania@gmail.com și traducatorgermania@gmail.com.  


